
 

 

    

 سينتشر اإلسالم في جميع أنحاء العالم

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 : ٌقول نبٌنا الكرٌم

 اَْلِفتْنَةُ نَائَِمةٌ لَعََن هللاُ َمْن اَْيقََظَها

. نبٌنا الكرٌم ٌقول  سهل هذا.  سبب الفتنةت. لٌس من الصعب أن  اآلن والشقاق كثٌر ". إنه آخر الزمان الفتنة نائمة لعن هللا من اٌقظها" 

 ." الفتنةبسبب ت"ملعون الذي ٌ

، ال ٌهم  ، رجال أو امرأة ، ٌمكن أن ٌكون عالماخوجة ٌمكن أن ٌكون  .نبٌنا الكرٌم  بكالم نسلًم. ونحن  هٌجوز لعن بالفتنة كل من ٌتسبب

 !"ٌن ملعون ونقد تكون " أٌضا لهم نحن نقول.  "، ٌقول نبٌنا الكرٌمملعون  . " الفتنةبتسبب ٌمن  ملعون.  من قد ٌكون

. هذا هو  ضر جمٌع المسلمٌنث فإنها فتنةكون ت، ولكن عندما  قاتل مع شخص وٌقتلهتٌحدث أن رجال ٌ قد.  قتلالمن  أشدالفتنة  ٌُقال

 . بذلك واسمحٌلم و. بحدوث فتنة نبً أي أمر ٌ. لم  ظهره الشٌطانٌالفتنة هً ما ٌرٌده الشٌطان والطرٌق الذي  لك. لذ الفتنةبالمقصود 

على الطرٌق  ٌجب أن ٌكونوا. ٌقظٌن  وا. المسلمون بحاجة إلى أن ٌكون . دعونا نكون حذرٌن وفقا لذلك الفتنة إنه زمن، فً آخر الزمان 

طعن بالظهر . ال ٌوجد األشجع  لطرٌقا،  لناسلبوضوح هو الطرٌق األكثر جماال  أظهره. الطرٌق الذي  نبٌنا الكرٌمالذي تحدث عنه 

 ون بالفتنة .تسببٌكما لو كان فً اإلسالم و ون ذلكظهرٌ،  ذلك ونفعلٌال أعرف كٌف ،  ، مجموعة من الناس . ومع ذلك ولٌس هناك شر

 . انالشٌط وأصحابجنود الشٌطان  وٌساعدون،  الشٌطان ٌطٌعون مفً حٌن أنه

. ال  جمٌع الوسائلب. ٌفعلون ذلك  . ٌرٌدون استئصال اإلسالم الشٌطان ٌهاجم اإلسالم بكل ما أوتً من قوة،  ، كما قلناإنه آخر الزمان 

نجاحهم . لألسف  وانجح وقد.  بعضهم البعض ونٌقاتل المسلمٌن فعل ذلك عن طرٌق جعلون حاولٌ م، لكنه فعل ذلك علنا ونستطٌعٌ

 شر اإلسالم فً جمٌع أنحاء العالم وإلى جانب ذلك اإلسالمتنسٌ.  بالتأكٌد سٌتحقق وجلهللا عز  الفتنة خرجت وإنتشرت . وعدٌعنً أن 

 ، فرق مالفتنة هب ونسببتبالظهر وٌ ونطعنٌ. أولئك الذٌن  اإلسالم فً طعن بالظهر. ال ٌمكن أن ٌكون هناك النظٌف  صحٌح ، اإلسالمال

 . لشجعانل ، ٌف. اإلسالم نظ جماعات

،  نبٌنا الكرٌم زمن. عندما تم التوصل إلى اتفاق مع المشركٌن خالل تحت حماٌتك فً بلدك بأي أذى  شخص أن ٌصابال أحد ٌرٌد 

 .الشخص لمس ذلك ٌأن  هٌمكن واحدوال  ٌضعونه تحت حماٌتهم ٌلجأ شخص لهمعندما 

 ٌُقال وٌُرىشًء  هذا.  . معظم الناس ال ٌهتمون لكالم نبٌنا الكرٌموا ضلقد الناس  أن هذا ٌدل،  كما قلنا. أصبحوا مجانٌن الناس الٌوم قد 

 . نبٌنا الكرٌم خالل زمنبعهودهم فً الماضً ٌفون  كانوا ، حتى المشركٌن كما قلنا.  معروف من قبل الجمٌعوبصراحة ، 

هم تحت إن.  ٌعٌشون فً أمان فً البالد الذٌن الناس ونبضرٌ. ٌقولون انهم مسلمون و المسلمٌن ونقتلٌ، ٌقولون انهم مسلمون و اآلن

 كذمٌٌنٌعٌشون  الكفار كانوا.  . وكان هذا على مر التارٌخ شعرهم تُمس شعرة من. ٌجب أن ال  فً بلد إسالمً ٌعٌشونحماٌة اإلسالم 

 على الجمٌع ٌعٌشون .  ، والمعابد الٌهودٌةهم كنائسهم ، معابد لدٌهم. الجمٌع  من قبل وهؤالء ، فً الدولة العثمانٌة،  فً الدول اإلسالمٌة

 .ٌمكنهم ذلك  دٌنهم وا علىبقٌوأولئك الذٌن ٌرٌدون أن  اأن ٌصبح مسلم ٌمكنه من أراد.  سالم وأمنبدٌنهم 



 

 

 

 

 

 

 
.  فً أوروبا اواحد امسلم، ال ٌمكن أن تجد  . وردا على ذلك . هذا هو التسامح فً اإلسالم لٌس هناك شر فً هذا ولٌس هناك أي تناقض

، أولئك الرجال  ناؤو. عندما ر . تحولت المساجد إلى كنائس ؟ ذهبنا إلى إسبانٌا العام الماضً بنً مسجدا حتى اآلنتمن الممكن أن  هل

لم ٌكن من ، و كان على هذا النحو الحال!" ا موت أو تصبح مسٌحٌتإما  " ٌنالمسلمٌن قائل ٌظلمون.  إلخراجنا من هناك كثٌرفعلوا ال

 . خالف ذلكأن ٌكون الممكن 

،  . إذا كان هناك شٌئا سٌئا من أحد ونفاخٌ ال مسلمون. أولئك الذٌن هم  ، ولٌس دٌن البلطجة دٌن الجمال، دٌن اإلسالم هو دٌن التسامح 

، دٌن اإلسالم لٌس  ومع ذلك . رؤوسهم وارفعٌحتى ال بشكل مستمر الناس  ٌظلمون.  ذلك وافعلٌو أن ٌروامن اآلخرٌن  ٌخاف الناس

. انه  الفتنب. ولكن الشٌطان ٌرٌد أن ٌظهر عكس ذلك تماما  ظهر جمالهٌُ ، وٌمكن أن ٌظهر ذلك ، ٌمكن أن  للجمٌع مفتوح إنه.  كذلك

مرة  الخسرانفً  ونكونسٌ، ولكن فً النهاٌة ٌحاول ه و. دع والوصول إلى هذا الهدف غاٌتهٌحاول قدر اإلمكان بكل قوته للوصول إلى 

 . أخرى

 وا، أصبحاء رحقأصبحوا ، ٌن أصبحوا أذلةمسلمالالمساعدة من الكفار ضد  الكفار وقبلوا. الناس الذٌن خدعوا من قبل  أبدا ٌرتفعال الكفر 

،  بالتأكٌد على ما فعلوه سٌسألهمهللا .  أو ٌسمع لهم ٌحترمهم. ال أحد  أبداهم تقدٌر ال ٌتم. الخونة خونة  مدائما وكأنه نالسمعة وٌبدو ئًسٌ

 . الحقٌقً سٌكون فً اآلخرة ندمهم

.  ضرهم "، ولكن ال جدوىن. دعونا  أشٌاء فعلوا لناهؤالء الناس  " ٌنقوة قائلمن كل ما لدٌهم ب ونحاولٌو نفوسهممع  ٌتوافقوناآلن 

 هناك.  حسابسٌدفعون جمٌعهم ال.  د هللاوعكما  اصبح مسلمٌ. ومن المؤكد أن العالم كله س هللا ٌحدث هٌقول . ما على أنفسهم مضرره

 . ٌحدث بالتأكٌدس. لكن وعد هللا هو الحق وهذا  أنفسهم وا، وأولئك الذٌن ال ٌمكن أن ٌصلحٌن مسلم واصبحا ٌنمسلم واالذٌن أصبح

. هؤالء الناس ال  من قبل الجمٌع ةكون مقبولتاإلسالم سضد امة والخفٌة التً وجهت فً نهاٌة الهجمات الع سٌنالونهاالعقوبات التً 

، أولئك الذٌن هم على  الجماعةو أهل السنةأولئك الذٌن هم هم توقٌف ال ٌمكن. خاصة  اإلسالم توقٌف همنحن وال ٌمكن حٌث توقٌفنا همٌمكن

.  هذا وذاك،  الطائفٌة، رٌة : العنص نٌك مهما.  المنحرفة الناس مع جمٌع أنواع العقلٌات واألفكار ونساعدٌ إنهم طرٌق نبٌنا الكرٌم .

أنه هذا ٌعنً ؟  . ماذا ٌعنً هذا بكل قوتهم نبٌنا ونهاجمٌ. إنهم ٌهاجمون اإلسالم و هم سرا وعلنانهم ٌساعدونإ . جمٌعا همنهم ٌساعدونإ

 . ذلك العقاب ونٌستحقس ."جعلنا نُخطئ إن هللا  " القول همال ٌمكن هللا ما ٌحاسبهمعند

ترة معٌنة من الزمن لكنهم ستمر لفسٌ.  ، سنة ، أو خمس سنوات عشرة أشهر،  . خمسة أشهرسٌستغرق ذلك علم كم من الوقت أهللا 

 .السنة وإنتهت  العام الماضً أٌضا فً مثل هذا الوقتكنا هنا  ."ا قرٌب شًء سٌصلكل  " ٌعنًحدٌث  إنه".  أٍت قرٌب كلُ  " ٌقولون

 سٌنالون. كل الذٌن ٌستحقون العقاب  نعتمد على هللاس.  للحزن ال داعً.  بسرعة تمر. لذلك  مرت سنةقد ، و أٌضا نهاٌة هذه السنة قد

 . عن الطرٌق الصحٌح إن شاء هللا ناٌضل والجمٌعا  ٌحفظنا. هللا  عقابهم

، عقابهم نٌنالوس،  ذلك الوقت سٌُسألون فًجمٌعهم . حٌن ذلك كافر  ٌبقى وال. لن  ونصبح جنوده سٌظهرسالم ال علٌهإن شاء هللا المهدي 

. ال الكفار وهذا هو الحال مع  هو فً الكفرشر كان هناك من . مهما  طغٌان ، والكفر فجور، الكفر نجس  الكفر. ألن الدنٌا وسٌتم تطهٌر 

،  . باب التوبة مفتوح ٌأتً من اآلن فصاعدا ٌهتديمن كل .  علمأ"، ولكن هللا ٌهدٌهم هللا  . نقول "ٌفكرون بطرٌقة جٌدة أنهم  ٌعتقدون

 الفاتحة . ومن هللا التوفٌق . . عقابهم سٌنالونوأولئك الذٌن ال ٌتوبون 

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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